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Efni: Umsögn - Tillaga til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands - 
155. mál.
Efni: Umsögn Barnaverndarstofu um tillögu til þingsályktunar um breytta skipan ráðuneyta í 
Stjórnarráði Íslands, 155. mál.

Barnaverndarstofa vísar til erindis nefndasviðs Alþingis, dags. 25. október 2018, þar sem stofunni var gefið 
tækifæri á að gefa stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd Alþingis umsögn um tillögu til þingsályktunar um breytta 
skipan ráðuneyta í Stjórnarráði Íslands. Þakkar Barnaverndarstofa fyrir að fá tækifæri til þess að tjá sig um 
tillöguna.

Í tillögunni er lagt til að í stað velferðaráðuneytis komi annars vegar heilbrigðisráðuneyti og hins vegar 
félagsmálaráðuneyti. Einnig kemur í tillögunni fram að það standi til að leggja aukna áherlsu á málefni barna og 
ungmenna og það muni endurspeglast í breyttu embættisheiti ráðherra félagsmála, sem verði félags- og 
barnamálaráðherra.

Barnaverndarstofa fagnar mjög þeim auknu áherslum sem fram koma í tillögunni um málefni barna. Telur 
stofan að í fyrirhugaðri endurskoðun barnaverndarlaga og félagslegrar umgjarðar í málefnum barna og allri 
þjónustu við börn geti falist mikil réttarbót fyrir börn. Hefur Barnaverndarstofa mikinn áhuga á að koma að 
þeirri breytingarvinnu svo að sú þekking og reynsla sem þar liggur á málefnum og réttindum barna nýtist við 
verkefnið, sem er töluvert að umfangi.

Að sama skapi fagnar Barnaverndarstofa því ef málefni barna birtast í embættistitli ráðherra þar sem slíkur titill 
vekur athygli á málefnum barna. Ef af breytingunum verður þá er þetta í fyrsta sinn barnamálaráðherra yrði við 
völd á Íslandi. Er það í eðli sínu til þess fallið að þarfir og réttindi barna verði í forgrunni þegar í ráðuneytinu eru 
teknar ákvarðanir er varða málefni barna.

Barnaverndarstofa veitir stjórnskipunar- og eftirltisnefnd Alþingis fúslega allar nánari upplýsingar og skýringar 
sem þörf er á verði óskað eftir því og er reiðubúin að mæta á fund nefndarinnar verði þess óskað.
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